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SEGURTASUNA ETA INGURUMENA
Profesionaltasun-ziurtagiria

IZENA
EREMU IREKIETAKO ETA INDUSTRIA-INSTALAZIOETAKO GARBIKETA

KODEA
SEAG0209

LANBIDE-ARLOA
Segurtasuna eta ingurumena

LANBIDE-EREMUA
Ingurumen-kudeaketa

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA
SEA406_1 Eremu irekietako eta industria-instalazioetako garbiketa (1179/2008 ED, uztailaren 11koa)

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA
1

GAITASUN OROKORRA
Industriako eremu irekietan, instalazioetan eta ekipamenduetan garbiketa-lanak egitea, eremu eta ekipamendu bakoitzerako
egoki diren baliabideak, tresnak eta 3.500 kilogramotik beherako ibilgailuak erabiliz, garbiketako, higieneko eta apainketako
maila ezin hobea lortzeko.

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA
ATALEN ZERRENDA
-

OSATZEN

DUTEN

GAITASUN-

UC1313_1: Eremu irekietan garbiketa-lanak egitea.
UC1314_1: Industria-instalazio eta -ekipamenduetan garbiketa-lanak egitea.

LANBIDE-INGURUNEA
Lanbide-esparrua
Administrazio publikoan eta sektore pribatuko enpresetan egiten du lan, bide- eta industria-garbiketako arloan.
Taldeetan lan egiten du, eta goragoko arduradunaren mende dago funtzionalki

Ekoizpen-sektoreak
Ingurumen-sektoreko garbiketa-arloan sartzen da.

Lanbideak edo lanpostuak
9441.1010 Zabor-biltzailea
9443.1016 Kale-garbitzailea
9443.1025 Estolderia mantentzeko langilea
Bide garbiketako langilea eta antzekoak.
Hondakin-bilketako peoia.
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PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN
IRAUPENA
PRESTAKUNTZA-MODULUA

ORDUAK

MF1313_1
Eremu irekietako garbiketa.

50

MF1314_1
Industria-instalazioen eta -ekipamenduen
garbiketa.

80

MP0242
Eremu ireki eta industria-instalazioetako
garbiketako lanekoak ez diren lanbidejardunbideak.

80

IRAUPENA, GUZTIRA

210

PRESTAKUNTZA-ATALAK

ORDUAK
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1. gaitasun-atala
EREMU IREKIETAN GARBIKETA-LANAK EGITEA
2. gaitasun-atala
INDUSTRIA-INSTALAZIO ETA -EKIPAMENDUETAN
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1
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1. gaitasun-atala:
EREMU IREKIETAN GARBIKETA-LANAK EGITEA
Kodea: UC1313_1
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Eremu irekiak eskuz ekortzea, hondakinik gabeko toki garbi bat lortzeko.
BI1.1 Garbiketa-lanetarako erabiltzen diren tresnak eta lanabesak prestatu eta berrikusi egiten dira, zerbitzua
garatzeko eraginkorrak direla bermatzeko.
BI1.2 Paperontzietako eta hustu beharreko gainerako hiri-altzarietako zaborrak hustu, eta poltsa berriak jartzen
dira, erabiltzaileek erabili ahal izan ditzaten.
BI1.3 Bideetako zaborrak ekortu eta piloetan metatzen dira, gero palaz jasotzeko eta zaborrontzi-organ edo
ibilgailu osagarrian uzteko.
BI1.4 Zuhaitz-txorkoak, hustulekuak, kainu-zuloak eta saretak eskuilaz garbitzen dira, eta sortutako hondakinak
kentzen dira buxadurarik edo metaketarik gerta ez dadin.
BI1.5 Bide publikoetako gorotzak haien hidratazio-egoeraren araberako tresna egokiak erabiliz biltzen dira.
BI1.6 Eskuzko ekorketatik datozen hondakinak berariaz prestatutako toki jakinetan uzten dira, kudeatzeko.
BI1.7 Hondakin zorrotzak eta ebakitzaileak ikusteko moduan identifikatzen dira, haiek jasotzean eta erabiltzean
arriskurik izan ez dadin.
BI1.8 Laneguneko gertakizunak gaineko arduradun hurrenari jakinarazten zaizkio, prebentzio- edo zuzenketaneurriak hartzeko.
LB2: Ekorketa mekanikoko lanak egitea, 3.500 kilogramotik beherako ibilgailuak, baliabideak eta tresnak erabiliz, eta
bide-zirkulazioko eta segurtasuneko arauak errespetatuz, eremuaren garbiketa-egoera mantentzeko.
BI2.1 Garbiketa-lanetarako erabiltzen diren tresnak eta lanabesak prestatu eta berrikusi egiten dira, zerbitzua
garatzeko eraginkorrak direla bermatzeko.
BI2.2 Ekorgailuaren ur-tanga berariaz esleitutako tokian betetzen da lanaldiaren hasieran eta bideak hezetzeko
bete behar direnean, ahal bada edatekoa ez den urarekin eta ur-kontsumoa arrazionalizatuz.
BI2.3 Ekorgailua kontuz gidatzen da, xurgapenez edota arrastatuz hondakinak biltzeko eta bidetik kentzeko, gero
ezabatzeko.
BI2.4 Ekorketa mekanikoko lana bideak hezetuz egiten da, ekorketa-prozesuan hautsik ez altxatzeko.
BI2.5 Ekorgailuaren tobera betetakoan edo lanaldia amaitutakoan, hustu egiten da, eta jasotako hondakinak gero
kudeatzeko berariaz esleitutako tokian uzten dira.
BI2.6 Ekorgailuaren xurgatze-ahoa garbi mantentzen da, hondakinik gabe, buxa ez dadin.
BI2.7 Laneguneko gertakizunak gaineko arduradun hurrenari jakinarazten zaizkio, prebentzio- edo zuzenketaneurriak hartzeko.
LB3: Eremu irekiak urez eta eskuilaz garbitzea, 3.500 kilogramotik beherako ibilgailuak, baliabideak eta tresnak erabiliz,
eta bide-zirkulazioko eta segurtasuneko arauak errespetatuz, eremuaren garbiketa-egoera mantentzeko.
BI3.1 Garbiketa-lanetarako erabiltzen diren tresnak eta lanabesak prestatu eta berrikusi egiten dira, zerbitzua
garatzeko eraginkorrak direla bermatzeko.
BI3.2 Eremu irekiak urez eta eskuilaz garbitzeko makinako ur-tanga berariaz esleitutako tokian betetzen da, ahal
bada edatekoa ez den urarekin, eta ur-kontsumoa arrazionalizatuz, aurrerago erabiltzeko.
BI3.3 Ura eta energia era arduratsu batean kontsumitzen dira, bidearen beharraren arabera, ekonomiako eta
ingurumeneko kostuak optimizatzeko.
BI3.4 Kaleak urez garbitzeko ur-injekzioa bidearen malda kontuan hartuta egiten da, zerbitzuaren errendimendua
eta eraginkortasuna hobetzeko.
BI3.5 Estolderia-sareko saretak buxa ditzaketen hondakinak kendu eta berariaz esleitutako toki batean metatzen
dira, kaleak urez garbitzeko makinen ura jariatu dadin eta putzurik sor ez dadin.
BI3.6 Laneguneko gertakizunak gaineko arduradun hurrenari jakinarazten zaizkio, prebentzio- edo zuzenketaneurriak hartzeko.
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LB4: Berehalako ekintzako garbiketa-lanak egitea eremu irekietan, 3.500 kilogramotik beherako ibilgailuak, baliabideak
eta tresnak erabiliz, ingurua lehenbailehen itzul dadin higiene- eta garbitasun-maila normaletara.
BI4.1 Garbiketa-lanetarako erabiltzen diren tresnak eta lanabesak prestatu eta berrikusi egiten dira, zerbitzua
garatzeko eraginkorrak direla bermatzeko.
BI4.2 Zirkulazio-istripuak gertatzen direnean, talkaren hondarrak kendu eta bildu egiten dira, agintari eskudunek
baimena emandakoan, zirkulazioa leheneratu ahal izateko.
BI4.3 Asfaltoko orbanak presiopeko urez garbitzeko ekipamenduarekin —eskuzkoa edo mekanikoa— ezabatzen
dira, ur-zorrotada orbanerantz bideratuz eta produktu kimikoak edo xurgatzaileak erabiliz, orbana kendu ahal
izateko.
BI4.4 Animalia hilak kendu eta berariazko edukiontzi batean ipintzen dira; edukiontzia ezabapen-puntu jakin batera
eramaten da, behar bezala kudeatzeko.
BI4.5 Eskura dauden baliabide materialak erabiliz jaso ezin diren animalia hilak baldin badaude, gaineko
arduradun hurrenari jakinarazten zaio, dagozkion neurriak har ditzan.
BI4.6 Hondakin zorrotzak, hala nola xiringak edo marrazak, pintzekin jasotzen dira eta edukiontzi berezietan
jartzen dira, hondakin arriskutsu gisa tratatzeko.
BI4.7 Oinezkoentzako eremuetan dagoen elurra edo izotza palaz edo baliabide mekanikoak erabiliz kentzen dira,
eta produktu urgarriak edo material geldoak zabaltzen dira oinezkoek kalean ibiltzeko aukera izan dezaten.
BI4.8 Lan-eremua jarduera hasi aurretik seinaleztatu eta balizatzen da, eremu horretatik pertsonarik edo ibilgailurik
pasatu ez dadin.
BI4.9 Laneguneko gertakizunak gaineko arduradun hurrenari jakinarazten zaizkio, prebentzio- edo zuzenketaneurriak hartzeko.
LB5: Eremu irekietan hustubideak eta kainu-zuloak garbitzea, bide-zirkulazioko eta segurtasuneko arauak errespetatuz,
egun euritsuetan buxadurarik gerta ez dadin edo ur-emari handiak ebakuatu ahal izateko.
BI5.1 Garbiketa-lanetarako erabiltzen diren tresnak eta lanabesak prestatu eta berrikusi egiten dira, zerbitzua
garatzeko eraginkorrak direla bermatzeko.
BI5.2 Hustubidean pilatutako hondakinak dagokion ekipamendua erabiliz kentzen dira, buxa ez daitezen.
BI5.3 Estoldak libratu egiten dira eta barnean dauden materialak ateratzen dira, estoldak erabat garbitu arte,
gainazaleko urak ebakuatzeko.
BI5.4 Hondakinak toki jakin batzuetan metatzen dira, ondoren kudeatzeko.
BI5.5 Laneguneko gertakizunak gaineko arduradun hurrenari jakinarazten zaizkio, prebentzio- edo zuzenketaneurriak hartzeko.
LB6: Hiri-altzariak eta paramentu bertikalak garbitzea eremu irekietan, bide-zirkulazioko eta segurtasuneko arauak
errespetatuz, estetika atsegin bati eusteko apaingarriaren arabera edo esleitu zitzaion helbururako erabileraren arabera.
BI6.1 Garbiketa-lanetarako erabiltzen diren tresnak eta lanabesak prestatu eta berrikusi egiten dira, zerbitzua
garatzeko eraginkorrak direla bermatzeko.
BI6.2 Hiri-altzariak, hala nola paperontziak, markesinak edo informazio-panelak, presiopeko urez garbitzen dira,
detergenteaz bustitzen, arraspaz arraspatzen eta eskuila horzdunaz garbitzen, erabiltzeko eta kontserbatzeko
egoera ezin hobean mantentzeko.
BI6.3 Pintaketak garbitzeko eta kartelak kentzeko kontuan hartzen dira gainazalaren ezaugarriak zein diren, eta uredo harea-zorrotada erabiltzen dira, beharrezkoa bada desugertzaileak erabiltzen dira edo pintatu egiten da,
tratatutako gainazalari jatorrizko ezaugarriak edo ahalik eta antzekoenak itzultzeko.
BI6.4 Aplikazio-prozeduren eta -ekipamenduen arriskuak identifikatu egiten dira prebentzio-zerbitzuak emandako
segurtasun-argibideen arabera jardun ahal izateko.
BI6.5 Laneguneko gertakizunak gaineko arduradun hurrenari jakinarazten zaizkio, prebentzio- edo zuzenketaneurriak hartzeko.
LB7: Eremu irekietan, gune bereziak garbitzea, 3.500 kilogramotik beherako ibilgailuak, baliabideak eta tresnak erabiliz,
eta bide-zirkulazioko eta segurtasuneko arauak errespetatuz, eremuaren higienea eta estetika atsegina mantentzeko.
BI7.1 Garbiketa-lanetarako erabiltzen diren tresnak eta lanabesak prestatu eta berrikusi egiten dira, zerbitzua
garatzeko eraginkorrak direla bermatzeko.
BI7.2 Ezpondak, malda handiko eremuak edo gainazal erregularrekoak garbitzen dira, hango hondakinak eskuz
edo mekanikoki jasoz, eta berariaz prestatutako tokietan utziz, ondoren kudeatzeko.
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BI7.3 Ur-azaleren garbiketa-lanak baheketa-elementuak edo tratatuko den azalerarako balio duen ontziak erabiliz
egiten dira; elementuok flotatzen ari diren hondakinetara bideratzen dira, hondakinak biltzeko eta kentzeko.
BI7.4 Areka, espaloi edo bazterbideetako sastraka-kentzea egiten da, azaldu diren belarrak kenduz, eskuzko
baliabideak, baliabide mekanikoak edo kimikoak erabiliz; berariaz prestatutako toki edo edukiontzi batean uzten
dira.
BI7.5 Orubeak garbitzen dira hondakin arinak eskuz hartuz eta hondakin astun edo handiak mekanikoki hartuz;
horretarako, kasu bakoitzerako egokia den makineria erabiltzen da.
BI7.6 Lantokietan, instalazioek eragin ditzaketen arriskuak identifikatzen dira, instalazioen kondizio orokorrak
kontuan hartuta, eginkizuna garatzean gorabehera arriskutsurik gerta ez dadin.
BI7.7 Laneguneko gertakizunak gaineko arduradun hurrenari jakinarazten zaizkio, prebentzio- edo zuzenketaneurriak hartzeko.
LB8: Hondartzak garbitzea, 3.500 kilogramotik beherako ibilgailuak, baliabideak eta tresnak erabiliz, higienekondizioetan, pertsonek aisialdiko gunea erabili eta goza dezaten.
BI8.1 Garbiketa-lanetarako erabiltzen diren tresnak eta lanabesak prestatu eta berrikusi egiten dira, zerbitzua
garatzeko eraginkorrak direla bermatzeko.
BI8.2 Hondartzako hondakinak eskuz edo baliabide mekanikoak erabiliz kentzen dira, ezaugarri eta ordutegiaren
arabera, hareako zaborra modurik eraginkorrenean ezabatzeko eta erabiltzaileei ahalik eta eragozpen txikiena
eragiteko.
BI8.3 Harea baliabide mekanikoak erabiliz bahetzen da, aireztatzeko eta maila berdintzeko.
BI8.4 Hondakinak toki jakin batzuetan metatzen dira, ondoren kudeatzeko.
BI8.5 Laneguneko gertakizunak gaineko arduradun hurrenari jakinarazten zaizkio, prebentzio- edo zuzenketaneurriak hartzeko.
LB9: Eremu irekietan garbiketa-lanak egitearekin lotutako arriskuak prebenitzea, lana era seguruan eta osasunkondizioetan egiteko prebentzio-neurriak aplikatuz.
BI9.1 Lan-prozedurak eta prebentzio-argibideak aplikatzen dira gaineko arduradun hurrenak emandako argibideen
arabera, gorabehera arriskutsurik gerta ez dadin.
BI9.2 Lan-eremua jarduera hasi aurretik seinaleztatu eta balizatzen da, eremu horretatik pertsonarik edo ibilgailurik
pasatu ez dadin.
BI9.3 Produktu arriskutsuen ihesak, jarioak edo isuriak gertatzen diren kasuetako jarduera-protokoloak erabiltzen
dira, ingurunean heda ez daitezen.
BI9.4 Erabili beharreko produktuek eragin ditzaketen arriskuak identifikatzen dira kasu bakoitzean aplikatu
beharreko prebentzio- eta babes-neurriak hartzeko.
BI9.5 Norbera babesteko ekipoak, derrigor erabili beharrekoak, erabiltzen dira objektu zorrotz edo kutsatzaileekin
gorabeherarik edo lesiorik ez izateko, kendu beharreko zabor-motarekin lotutako arriskuen arabera.
BI9.6 Norbera babesteko ekipoei oinarrizko mantentze-lanak egiten zaizkie lana amaitutakoan, ondoren berriz
erabili ahal izateko.

Lanbide-testuingurua
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak
Erratzak, zaborrontzi-orgak, otarrak, palak, eskuilak, bilgailuak, aitzurrak, poltsak, haize-makinak eta xurgagailuak, sasigarbitzeko makinak, zaliak, arrabolak, brotxak, pinturak, arnesak, plataforma jasotzaileak, xurgapen-bulkatze ekipoak,
ontzi urlehortarrak, kakoak, sareak, eskuila horzdunak, edukiontziak, koipegabetzaileak, desugertzaileak, herbizidak,
xurgatzaileak, mahuka eramateko orgak, hondakin berezietarako edukiontziak, matxardak, mahukak, vortex ekipoa,
espatulak, besteak beste.3.500 kilogramotik beherako tara duten ibilgailuak, hala nola gatz-banatzaileak, lantaldeko
iraulki-ibilgailuak, edukiontziak daramatzaten ibilgailuak, ekorgailuak, eremu irekiak urez garbitzeko makinak, zisternakamioiak, hidropresoreak, zoruak garbitzeko makinak, hondartzak garbitzeko traktoreak, elurra kentzeko makinak,
besteak beste.

Lanaren emaitza edo produktuak
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Paperontzi huts eta garbiak. Besteak beste, markesina eta informazio-panel garbiak. Bide, sareta eta estolderia-sare
ekortuak, garbiak eta hondakinik gabeak. Orube, ezponda, malda handiko eremu eta gainazal irregularreko eremu garbi
eta hondakinik gabeak. Areka, espaloi eta bazter garbiak eta belarrik gabeak. Flotatzen duten hondakinik gabeko urgainazalak. Zirkulazio-istripu baten ondoren asfaltoan geratzen diren elementuak kenduta, eta edukiontzi egokietan
utzita. Animalia hilak kenduta eta desagerrarazteko tokira eramanda. Hondakin zorrotz edo ebakitzaileak segurtasunez
kenduta. Pintaketak ezabatuta eta kartelak kenduta. Hondartza garbiak, maila berdindua dutenak eta hondakinik gabeak.
Bildutako hondakinak behar den tokian utzita, gero kudea ditzaten.
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Erabilitako edo sortutako informazioa

Ekipoak eta makinak maneiatzeko eskuliburuak. Laneko argibideak Produktu kimikoen etiketak. Enpresaren prebentziozerbitzuak egindako segurtasun-argibideak.
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2. gaitasun-atala:
INDUSTRIA-INSTALAZIO ETA -EKIPAMENDUETAN GARBIKETA-LANAK EGITEA
Kodea: UC1314_1
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Gainazalen, deposituen eta ontzien garbiketa bustia egitea, kasu bakoitzerako egokiak diren garbiketa-materialak
eta -produktuak erabiliz, instalazioen eta pertsonen osasun-egoera eta higienea mantentzeko.
BI1.1 Garbiketa-lanak egiteko tresnak eta lanabesak zerbitzua garatzeko prestatzen eta berrikusten dira.
BI1.2 Instalazioaren geldialdia egiaztatu egiten da enpresako arduradunak prestatutako lan-ziurtagirietan eta baimenetan zehaztutakoari jarraikiz, gainazala, tanga edo ontzia lan-kondizio seguruetan garbitzeko.
BI1.3 «Zerbitzutik kanpo» dagoela dioen babeseko txartel gorria toki ikusgarri batean jartzen da laneko gorabehera
arriskutsuak eragozteko.
BI1.4 Gainazalak eta barneko eremuak presiopeko urarekin garbitzen dira, hondoko eta hormetako zikinkeria
kentzeko.
BI1.5 Depositu edo ontziaren barnean jalkitzen diren lohi eta azalak xurgapen-ekipamenduko xurgapenmahukarekin jasotzen dira eta ibilgailuan horiek gordetzeko dagoen konpartimentuan jartzen dira.
BI1.6 Sortutako hondakinak eskuz edo mekanikoki jasotzen dira eta berariaz prestatutako edukiontzi zigilatuetan
ipintzen dira, kudeatzeko; kudeaketako instalazioetara garraiatzen dira, ondoren tratatzeko.
BI1.7 Garbiketan erabiltzen diren mahukak eta ekipoak kutsatzeko arriskurik gabe garbitzen dira, ondoren erabili
ahal izateko.
BI1.8 Laneguneko gertakizunak gaineko arduradun hurrenari jakinarazten zaizkio, prebentzio- edo zuzenketaneurriak hartzeko.
LB2: Gainazalen, deposituen eta ontzien garbiketa lehorra egitea, kasu bakoitzerako egokiak diren garbiketa-materialak
eta -produktuak erabiliz, instalazioen eta pertsonen osasun-egoera eta higienea mantentzeko.
BI2.1 Garbiketa-lanak egiteko tresnak eta lanabesak zerbitzua garatzeko prestatzen eta berrikusten dira.
BI2.2 Instalazioaren geldialdia egiaztatu egiten da enpresako arduradunak prestatutako lan-ziurtagirietan eta baimenetan zehaztutakoari jarraikiz, gainazala, tanga edo ontzia lan-kondizio seguruetan garbitzeko.
BI2.3 «Zerbitzutik kanpo» dagoela dioen babeseko txartel gorria toki ikusgarri batean jartzen da laneko gorabehera
arriskutsuak eragozteko.
BI2.4 Depositu eta ontzien barnealdea bilketaz, ekorketaz eta xurgapenez garbitzen da, eta, dagokionean,
zikinkeria ezabatzeko kolpe txikiak ematen zaizkio.
BI2.5 Sortutako hondakinak eskuz edo mekanikoki jasotzen dira eta berariaz prestatutako edukiontzi zigilatuetan
ipintzen dira, kudeatzeko; kudeaketako instalazioetara garraiatzen dira, ondoren tratatzeko.
BI2.6 Erabilitako ekipoak edo materialak garbigarriekin edo desinfektatzaileekin garbitzen dira, gero erabili ahal
izateko.
BI2.7 Laneguneko gertakizunak gaineko arduradun hurrenari jakinarazten zaizkio, prebentzio- edo zuzenketaneurriak hartzeko.
LB3: Tangen eta gune itxien garbiketa bustia egitea, instalazioen eta pertsonen osasun-egoera ona mantentzeko,
arduradunaren ikuskapenaren mende.
BI3.1 Garbiketa-lanak egiteko tresnak eta lanabesak zerbitzua garatzeko prestatzen eta berrikusten dira.
BI3.2 Instalazioaren geldialdia egiaztatu egiten da enpresako arduradunak prestatutako lan-ziurtagirietan eta baimenetan zehaztutakoari jarraikiz, gainazala, tanga edo ontzia lan-kondizio seguruetan garbitzeko.
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BI3.3 «Zerbitzutik kanpo» dagoela dioen babeseko txartel gorria toki ikusgarri batean jartzen da laneko gorabehera
arriskutsuak eragozteko.
BI3.4 Jarduerarako erabiltzen diren ekipoak eta tresnak berrikusi egiten dira, eta, hala dagokionean, egiaztatzen
da deflagrazioaren aurkako bilgarria dutela, arriskuak saihesteko.
BI3.5 Gainazalak eta barneko eremuak presiopeko urarekin garbitzen dira, hondoko eta hormetako zikinkeria
kentzeko.
BI3.6 Barnean jalkitzen diren lohi eta azalak xurgapen-mahukarekin edo beste ekipo batzuekin jasotzen dira, eta
ibilgailuan horiek gordetzeko dagoen konpartimentuan jartzen dira, ondoren garraiatzeko.
BI3.7 Sortutako hondakinak eskuz edo mekanikoki jasotzen dira eta berariaz prestatutako edukiontzi zigilatuetan
ipintzen dira, kudeatzeko; kudeaketako instalazioetara garraiatzen dira, ondoren tratatzeko.
BI3.8 Laneguneko gertakizunak gaineko arduradun hurrenari jakinarazten zaizkio, prebentzio- edo zuzenketaneurriak hartzeko.
LB4: Tanga eta gune itxietan garbiketa lehorra egitea, 3.500 kilogramotik beherako ibilgailuak, baliabideak eta tresnak
erabiliz, instalazioen eta pertsonen osasun-egoera eta higienea mantentzeko.
BI4.1 Lanabesak, tresnak eta makinak zerbitzua garatzeko prestatzen eta berrikusten dira.
BI4.2 Instalazioaren geldialdia egiaztatu egiten da enpresako arduradunak prestatutako lan-ziurtagirietan eta baimenetan zehaztutakoari jarraikiz, gainazala, tanga edo ontzia lan-kondizio seguruetan garbitzeko.
BI4.3 «Zerbitzutik kanpo» dagoela dioen babeseko txartel gorria toki ikusgarri batean jartzen da laneko gorabehera
arriskutsuak eragozteko.
BI4.4 Jarduera garatzeko erabiltzen diren ekipoak eta tresnak aztertu egiten dira, eta egiaztatzen da
deflagrazioaren aurkako bilgarria dutela, edo, hala badagokio, deflagrazio- edo eztanda-arriskuak saihesteko
baldintza hori betetzen ez duten beste material batzuk erabiltzeko arrazoia dagoela.
BI4.5 Egiaztatzen da barneko argiztapen-sistema deflagrazioaren aurkakoa eta 24 V-etik beherakoa dela,
arriskuak saihesteko.
BI4.6 Egiaztatzen da aireztapen-sistema egokia dela, instalazioaren arduradunak emandako argibideen arabera,
gune itxiaren barnean atmosfera egoki bat mantentzeko.
BI4.7 Barnean jalkitzen diren lohi eta azalak xurgapen-mahukarekin edo beste ekipo batzuekin jasotzen dira, eta
ibilgailuan horiek gordetzeko dagoen konpartimentuan jartzen dira, ondoren garraiatzeko.
BI4.8 Sortutako hondakinak eskuz edo mekanikoki jasotzen dira eta berariaz prestatutako edukiontzi zigilatuetan
ipintzen dira, kudeatzeko; kudeaketako instalazioetara garraiatzen dira, ondoren tratatzeko.
BI4.9 Laneguneko gertakizunak gaineko arduradun hurrenari jakinarazten zaizkio, prebentzio- edo zuzenketaneurriak hartzeko.
LB5: Lantokiarekin lotutako arriskuak prebenitzea, lana era seguruan eta osasun-kondizioetan egiteko prebentzioneurriak aplikatuz.
BI5.1 Lan-prozedurak eta prebentzio-argibideak aplikatzen dira, emandako argibideen arabera, gorabehera
arriskutsurik gerta ez dadin.
BI5.2 Alarma-seinaleak hautematen eta interpretatzen dira, eta aktibatzen badira, alarma-motaren arabera
jokatzen da, istripu-arriskuak saihesteko.
BI5.3 Suteen aurkako ekipoak non dauden eta nola erabiltzen diren jakiten da, arazoak badira erabiltzeko.
BI5.4 Produktu arriskutsuen ihesak, jarioak edo isuriak gertatzen diren kasuetako jarduera-protokoloak erabiltzen
dira, ingurunean heda ez daitezen.
BI5.5 Erabili beharreko produktuek eragin ditzaketen arriskuak identifikatzen dira kasu bakoitzean aplikatu
beharreko prebentzio- eta babes-neurriak hartzeko.
BI5.6 Norbera babesteko ekipoak erabiltzen dira istripuak edo lesioak saihesteko, eta haiek mantentzeko
oinarrizko lanak egiten dira, lanaldia amaitutakoan, ondoren berriz erabili ahal izateko.

Lanbide-testuingurua
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak
Zali artikulatuak, edukiontziak, ponpak, mahukak, garbiketa-pitak, lantzak edo ahoak, balbulak, ekorgailuak,
xurgagailuak, mailu hausleak, industria-instalazioak garbitzeko ekipo eta tresna espezifikoak. Arnasteko ekipamendu
autonomoak. NBEak.
3.500 kilogramotik beherako tara duten ibilgailuak, hala nola kaxa hermetikoa duten ibilgailu iraulkidunak, xurgatzeko eta
bulkatzeko ekipo mistoak, ur zikinetarako andela eta ur garbietarako konpartimentua dituztenak, eta abar.
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Lanaren emaitza edo produktuak

Industria-ekipamendu, hala nola gainazal, depositu, ontzi, tanga eta gune itxi, garbiak eta higiene-egoeran daudenak.
Jasotako eta sortutako hondakinen antolamendua.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Ekipoak eta makinak maneiatzeko eskuliburuak. Laneko argibideak. Produktu kimikoen etiketak. Enpresaren prebentziozerbitzuak egindako segurtasun-argibideak. Bezeroek ezarritako arauak.
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III PRESTAKUNTZA
1. prestakuntza-modulua:
EREMU IREKIETAKO GARBIKETA
2. prestakuntza-modulua:
INDUSTRIA-INSTALAZIOEN ETA -EKIPAMENDUEN GARBIKETA
3. prestakuntza-modulua:
EREMU IREKI ETA INDUSTRIA-INSTALAZIOETAKO GARBIKETAKO
LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK

1
2
3
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1. prestakuntza-modulua:
EREMU IREKIETAKO GARBIKETA
Kodea: MF1313_1
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1313_1 Eremu irekietan garbiketa-lanak egitea.
Iraupena: 50 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Eremu irekietako garbiketako oinarrizko elementuak bereiztea.
EI1.1 Bide publikoetan eta bestelako eremu irekietan dauden hondakin-motak bereiztea, ondoren tratatzeko.
EI1.2 Garbitzen den bide-eremuaren jasangarritasuna mantentzea, ingurumen-arloan eta hiri-garbitasunaren arloan
dagoen oinarrizko araudiari jarraituz.
EI1.3 Garbiketa-lanak higiene- eta osasun-egoeran egiteko behar den laneko arropa-mota aipatzea.
EI1.4 Eremu irekietan garbiketa-lanak egiteko erabiltzen diren garbigarri-mota nagusien ezaugarriak eta funtzioak
bereiztea.
EI1.4 Bide-garbiketarako egokiak diren produktuak erabiltzea, bermatuz segurtasuneko, laneko osasuneko eta
ingurumeneko araudiak ongi aplikatzen direla.
EI1.5 Bide-zirkulazioko oinarrizko araudia identifikatzea eta aplikatzea, eremu irekien garbiketa-lanak egitean.
EI1.6 Eremu ireki batean garbiketa-lanak egiteko kasu praktiko batean:
- Langileek erabiltzen dituzten jantziak eta oinetakoak identifikatzea, eta araudiaren arabera egokiak diren
zehaztea.
- Eginkizuna betetzeko egokienak diren garbigarriak eta desinfektatzaileak zein diren adieraztea, eta haien
etiketak behar bezala interpretatzea.
- Eremuan dagoen zirkulazioaren seinaleztapena ezagutzea.
A2: Eskuz edo mekanikoki ekortzeko teknikak aplikatzea kaleak garbitzeko, 3.500 kilogramotik beherako ibilgailuak,
baliabideak eta tresnak erabiliz.
EI2.1 Eskuz ekortzeko tresnak eta lanabesak aipatzea, garbiketa-lanaren eta jarduera-eremuaren arabera.
EI2.2 Eskuz ekortzeko makinak eta lanabesak aipatzea, garbiketa-lanaren eta jarduera-eremuaren arabera.
EI2.3 Eskuz edo mekanikoki ekortzeko erabiltzen diren lanabesen eta makinen mantentze-lanak eta garbiketa egitea.
EI2.4 Bideak garbitzeko lanetan, eskuz edo mekanikoki ekortzeko lan-metodoak zerrendatzea, bidearen eta
hondakinaren izaeraren arabera.
EI2.5 Hondakinak uzteari eta ondoren biltzeari buruzko jarduerak bereiztea.
EI2.6 Jarduera honetan erabiltzen diren 3.500 kilogramotik beherako ibilgailuen oinarrizko erabilera eta mantentze-lanak
deskribatzea.
EI2.7 Eremu ireki jakin bat eskuz edo mekanikoki ekortzeko kasu praktiko batean:
- Ekorketa-metodorik egokiena hautatzea, eremuaren faktoreen arabera.
- Eremuaren ezaugarriekin eta kondizioekin erabiltzeko jantzi, tresna eta makina egokienak identifikatzea.
- Garbiketa-lanak egiteko erabiltzen diren 3.500 kilogramotik beherako ibilgailuen, tresnen eta makinen oinarrizko
mantentze-lanak eta garbiketa egitea.
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A3: Gainazalak urez eta eskuilez garbitzeko teknikak erabiltzea, jarduerarako egokiak diren 3.500 kilogramotik beherako
ibilgailuak, baliabideak eta tresnak erabiliz.
EI3.1 Gainazalak urez eta eskuilez garbitzeko lan-metodoak deskribatzea, zoruko zikinkeria-motekin lotuz.
EI3.2 Gainazalak urez eta eskuilez garbitzeko tresnak, lanabesak eta makinak zerrendatzea, jarduera-testuinguruaren
arabera.
EI3.3 3.500 kilogramotik beherako ibilgailuen eta makinen erabilera eta mantentze-lanak deskribatzea, eta haien
propietateak, abantailak eta erabiltzeko moduak azaltzea.
EI3.4 Ur- eta energia-kontsumo orekatuaren ondorio ekonomikoak eta ingurumen-ondorioak deskribatzea, erabilera
arduratsua kontuan hartuta.
EI3.5 Eremu ireki jakin batean urez eta eskuilez garbiketa egiteko kasu praktiko batean:
- Egin beharreko lana kontuan hartuta, jantzi eta oinetako egokiak hautatzea.

Eremu irekietako eta industria-instalazioetako garbiketa

- Garbiketa-lanak egiteko behar diren tresnak, lanabesak eta makinak prestatzea eta erabiltzea.
- Uraren eta garbigarrien erabileran, kontsumo arduratsuko neurriak aplikatzea.
- Lana egitean gertatutako gorabeherak konpontzeko irtenbideak proposatzea.
A4: Eremu berezietan edo berehala jarduteko eremuetan garbiketa-teknikak aplikatzea, garbiketa-mota horren beharra
eragin duen arrazoiaren arabera.
EI4.1 Eremu berezien eta berehala jarduteko eremuen ezaugarri nagusiak identifikatzea.
EI4.2 Berehalako jarduketako edo eremu bereziko garbiketarako erabiltzen diren tresnak, lanabesak eta makinak
zerrendatzea, eta zergatik hautatu diren adieraztea.
EI4.3 Lan-eremuko bideetan dagoen seinaleztapena ezagutzea, zirkulazioarekin lotutako alferrikako arriskurik ez
izateko.
EI4.4 Garbitu beharreko elementuetan, berehalako jarduketaren jatorriaren arabera, gauzatu behar diren ekintzak
deskribatzea.
EI4.5 Eremu berezien garbiketan gauzatu behar diren ekintzak deskribatzea.
EI4.6 Jarduera honetan erabiltzen diren 3.500 kilogramotik beherako ibilgailuen oinarrizko erabilera eta mantentze-lanak
deskribatzea.
EI4.7 Eremu berezietako garbiketa-lanak egiteko erabiltzen diren tresnak eta makinak erabiltzea eta haien mantentzelanak egitea.
EI4.8 Garbitzeko produktuen etiketak eta segurtasun-fitxak interpretatzea, eta haien erabilgarritasuna eta erabileraarauak baloratzea.
EI4.9 Eremu berezi edo berehala jarduteko eremu baten garbiketako kasu praktiko batean:
- Lan egingo den eremu-mota identifikatzea, bai eta haren ezaugarri nagusiak ere.
- Herritarrei garbiketa-lanak egiten ari direla jakinarazteko seinaleztatze- eta balizatze-mota definitzea.
- Lan egiteko jantzi-mota egokiak zehaztea.
- Kasuari dagozkion garbiketa-lanak egiteko behar diren tresnak eta materialak hautatzea.
- Kasuari dagozkion garbiketa-lanak garatzea segurtasuneko, laneko osasuneko eta ingurumeneko oinarrizko
araudiak aplikatuz.
A5: Hustubide eta kainu-zuloak garbitzeko prozedurak aplikatzea, baita hiri-altzariak eta paramentu bertikalak garbitzeko
prozedurak ere, haien mantentze-lanak egiteko.
EI5.1 Hustubideak, kainu-zuloak, altzariak eta paramentu bertikalak garbitzeko lanen ezaugarriak identifikatzea.
EI5.2 Lan-metodoak zerrendatzea, eta jarduera bakoitzarekin lotzea.
EI5.3 Hustubideak, hiriko altzariak eta paramentu bertikalak garbitzeko erabiltzen diren tresnak, lanabesak eta makinak
zerrendatzea, eta zergatik hautatu diren adieraztea.
EI5.4 Hustubideen, kainu-zuloen, sareten eta zuhaitz-txorkoen gainazalak garbitzeko eta haiek libratzeko prozedura
adieraztea.
EI5.5 Lan-eremuan egiten ari den lana adierazteko jarri behar den seinaleztatze- eta balizatze-mota identifikatzea.
EI5.6 Plataforma edo eskaileretan lan egiteak eragiten dituen arriskuak deskribatzea, eta istripurik ez gertatzeko hartu
beharreko segurtasun-neurriak zehaztea.
EI5.7 Garbiketa-lanetatik sortzen diren hondakinei, jasoko dituzten zerbitzuek jasotzen dituzten arte, zer tratamendu
eman behar zaien adieraztea.
EI5.8 Garbigarriak erabiltzeak osasunari eragiten dizkion arriskuak identifikatzea.
EI5.9 Hiriko eremu bateko altzariak eta paramentu bertikalak garbitzeko kasu praktiko batean:
- Adierazi zer garbiketa-mota egin behar den, bai eta garbiketa zer elementu materialen gainean egingo den ere
(zutoinak, paperontziak, semaforoak, bide-seinaleztapena, bankuak, fatxadak, eta abar).
- Herritarrei garbiketa-lanak egiten ari direla jakinarazteko seinaleztatze- eta balizatze-mota definitzea.
- Kasuari dagozkion garbiketa-lanak egiteko behar diren tresnak eta materialak hautatzea eta prestatzea.
- Kasuari dagozkion garbiketa-lanak garatzea segurtasuneko, laneko osasuneko eta ingurumeneko oinarrizko
araudiak aplikatuz.
- Garbiketa-lanak egiteko erabiltzen diren tresnak eta materialak garbitzea eta haien mantentze-lanak egitea.
A6: Hondartzak garbitzeko teknikak aplikatzea, osasun-egoera onean erabili eta hondartzaz gozatu ahal izan dezaten.
EI6.1 Hondartzak garbitzeko egin behar diren lanak deskribatzea.
EI6.2 Hondartzak garbitzeko erabiltzen diren tresnak, lanabesak eta makinak zerrendatzea, eta zergatik hautatu diren
adieraztea.
EI6.3 Hareari eta jasotako hondakinei, jaso behar dituzten zerbitzuek jasotzen dituzten arte, zer tratamendu eman behar
zaien erabakitzea.
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EI6.4 Organismoa hondakin toxiko edo arriskutsuekin kontaktuan egoteagatik izan ditzakeen arriskuetatik babesteko
erabili behar diren nahitaezko lan-tresnak hautatzea.
EI6.5 Jarduera honetan erabiltzen diren 3.500 kilogramotik beherako ibilgailuak erabiltzeko modua eta oinarrizko
mantentze-lanak deskribatzea.
EI6.6 Hondakinak uztean eta, ondoren, biltzean egin behar diren jarduerak adieraztea.
EI6.7 Hondartza jakin bateko harea garbitzeko kasu praktiko batean:
- Erabili behar diren garbiketa-teknikak zehaztea.
- Kasuari dagozkion garbiketa-lanak egiteko markatutako tresnak eta materialak hautatzea eta prestatzea.
- Kasuari dagozkion garbiketa-lanak garatzea segurtasuneko, laneko osasuneko eta ingurumeneko oinarrizko
araudiak aplikatuz.
- Hareako hondakinak kentzea eta harea bahetzea.
- Hondartza garbitzean bildutako hondakinak segurtasunez maneiatzea.
- Garbiketa-lanak egiteko erabiltzen diren tresnak eta materialak garbitzea eta haien mantentze-lanak egitea.

Edukiak:
1. Garbiketa-lanetarako oinarrizko elementuen identifikazioa.
-

-

-

Hondakin kontzeptua.
Udal-hondakin motak (zakarrak, gorotzak, orbela eta abar).
Hondakinen tratamendua (murriztea, berrerabiltzea eta birziklatzea): oinarrizko alderdiak.
Ingurumena eta garapen jasangarria.
Hiri-garbiketari buruzko oinarrizko araudia.
Jantzien eta oinetakoen erabilera:
• Klimaren eta urtaroaren arabera (anoraka, berokia, eta abar)
• Araudiaren arabera (katalogazioa, nahitaezko jantziak, kolorea, txaleko islatzaileak, eta abar)
Garbiketa- eta desinfektatze-produktuak
• Garbigarriak (detergenteak, disolbatzaileak, eta abar)
• Distira-emaileak (desugertzaileak, zigilatzaileak, eta abar)
• Produktu espezifikoak
Produktuen aplikazioa (toxikotasuna, osasunerako arriskuak, eta abar)
Garbiketa-produktuak irenstean edo erabiltzeagatik intoxikatzean nola jokatu.
Etiketak eta segurtasun-fitxak interpretatzea.
Zirkulazioko oinarrizko arauak.
Laneko arriskuak prebenitzeko neurrien aplikazioa eta segimendua
• Arriskuen identifikazioa
• Norbera babesteko ekipoen erabilera
• Seinaleztatzea eta balizatzea

2. Eremu irekietan eskuz eta mekanikoki ekortzeko lanak.
- Eskuz edo mekanikoki ekortzeko (eskuzko ekorketa, mekanikoa eta mistoa) tresnak, lanabesak eta makinak
definitzea eta sailkatzea.
- Eskuzko ekorketako edo ekorketa mekanikoko lan-metodoak.
• Eskuzko ekorketa (pilatzea, biltzea eta botatzea)
• Ekorketa mekanikoa (hezetzea, eragitea eta xurgatzea)
- Ekorketa-metodo bat edo beste hautatzeko faktoreak:
• Populazioaren dentsitatea (hiriguneak, auzoak, bizitegi-eremuak, eta abar)
• Zoru-mota (asfaltatu erregularra edo irregularra, zuhaitz-txorkoak, elkarguneak, zoru lurtsua, hustubideak,
kainu-zuloak, eta abar)
• Urtaroa (orbela ugaritzea)
• Bide-mota (galtzadak, oinezkoentzako eremuak, plazak, zintarri libreak, biribilguneak, erdibitzaileak, eta
abar)
• Hondakinen ezaugarriak.
- Paperontziak hustea (irauliz, poltsa kenduta eta zuzenean)
- 3.500 kilogramotik beherako garbiketa-ibilgailuak erabiltzeko modua. Ekorgailua bidearen eta hondakin-motaren
arabera programatzea (abiadura, orientazioa, bira-kopurua, presioa, hezetze-maila, eta abar)
- 3.500 kilogramotik beherako ibilgailuen garbiketa eta mantentze-lanak.
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- Eremu irekietan eskuz eta mekanikoki ekortzeko lanetan segurtasuneko, osasuneko eta ingurumen-babeseko
arauak aplikatzea.

3. Gainazalak urez eta eskuilaz garbitzeko tekniken aplikazioa.
- Gainazalak urez eta eskuilaz garbitzearen arteko aldeak (presioa erabiltzea, ur beroa, gehigarriak erabiltzea, hala
nola detergenteak, desinfektatzaileak, distira-emaileak, eta abar)
- Zikinkeria-motaren arabera urez eta eskuilaz garbitzeko lan-metodoa.
• Eskuz urez garbitzea (ur-hargunearen erabilera, lehentasuneko erabilerako eremuak)
• Mekanikoki urez garbitzea (urez garbitzeko makinaren erabilera, lehentasuneko erabilerako eremuak)
• Era mistoan urez garbitzea (lehentasuneko erabilerako eremuak)
• Eskuila bidezko garbiketa
• Eskuilez eta urez garbitzeko makineriaren erabilera.
• Urez eta eskuilez garbitzeko makineriaren oinarrizko garbiketa- eta mantentze-lanak.
- Urez eta eskuilez garbitzeko lanetan erabiltzen diren baliabideak, tresnak eta ibilgailuak: garbiketa eta mantentzelanak.
• Eskuilez garbitzeko makinak
• Mahuka eramateko orga
• Urez garbitzeko makinak
- Eremu irekietan urez eta eskuilaz garbitzeko lanetan segurtasuneko, osasuneko eta ingurumen-babeseko arauak
aplikatzea.

4. Eremu berezietan eta berehala jarduteko gertakizunetan garbiketa-teknikak aplikatzea.
- Eremu bereziaren eta berehala jarduteko eremuaren kontzeptuak.
- Eremu bereziaren katalogazioa:
• Edukiontzien ingurunea
• Ezpondak eta leku maldatsuak.
• Arekak eta bazterbideak.
• Eskailerak, lur azpiko pasabideak.
• Gaueko aisialdiko eremuak eta jai-eremuak.
• Azokak eta azoka txikiak
• Ibai-ertzak, iturriak, urmaelak.
- Eremu bereziak garbitzeko teknikak.
- Berehala jarduteko eremuaren katalogazioa:
• Zirkulazio-istripuak.
• Animalia hilak kentzea.
• Isurketak.
• Hondakin zorrotzak.
• Elurra eta izotza.
- Berehala jarduteko eremuak garbitzeko teknikak.
- Lan-eremuak seinaleztatzea eta balizatzea: eremu bereziak eta berehalako jarduerako eremuak.
- Eremu bereziaren eta berehala jarduteko eremuaren arabera erabiltzen diren tresna-, lanabes- eta makineriamotak (haize-makina, sasi-garbitzeko makina, lantaldeko ibilgailua, eta abar).
- Eremu berezietan garbiketa-lanak egiteko makineriaren erabilera.
- Erabilitako makineriaren oinarrizko garbiketa- eta mantentze-lanak.
- Eremu irekietan urez eta eskuilaz garbitzeko lanetan segurtasuneko, osasuneko eta ingurumen-babeseko arauak
aplikatzea.
- Eremu berezietarako eta berehala jarduteko eremuetarako garbiketa-produktu espezifikoak: ezaugarriak, funtzioak
eta etiketatzea.

5. Hustubideetan, hiri-altzarietan eta paramentu bertikaletan garbiketa-lanak egitea.
- Oinarrizko kontzeptuak: hustubide, kainu-zulo, hiri-altzari, paramentu bertikal, eta abar.
- Hauek garbitzeko eta erabiltzeko teknikak:
• Hustubideak eta kainu-zuloak.
• Hiri-altzariak: paperontziak, markesinak, informazio-panelak, azpiegiturak eta abar.
• Paramentu bertikalak: hormak, kale-argiak, bide-seinaleak, eta abar.
- Garbiketa-lanetarako tresnak, lanabesak eta makineria: ezaugarriak, prestaketa, garbiketa eta mantentze-lanak.
- Garbiketa-lanak egiten ari direla adierazten duten seinaleak eta balizak.
- Garbiketa-lanetako laneko eta ingurumeneko segurtasuna eta osasuna.
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6. Hondartzak garbitzea.
-

2

Hondartzak garbitzeko teknikak. Azpiegitura. Altzariak. Harea.
Hondartzak garbitzeko tresnak, lanabesak eta makineria: ezaugarriak, prestaketa, garbiketa eta mantentze-lanak.
Jasotako hondakinak tokiz aldatzea/maneiatzea.
Hondartzan garbiketa-lanak egiten ari direla adierazten duten seinaleak eta balizak.
Garbiketa-lan horietako laneko eta ingurumeneko segurtasuna eta osasuna.

2. prestakuntza-modulua:
INDUSTRIA-INSTALAZIOEN ETA -EKIPAMENDUEN GARBIKETA
Kodea: MF1314_1
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1314_1: Industria-instalazio eta -ekipamenduetan garbiketa-lanak egitea.
Iraupena: 80 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Industria-instalazio eta -ekipamenduetan sortutako hondakin-motak deskribatzea.
EI1.1 Erabilera industrialeko objektu-moten ezaugarriak ezagutzea (gainazalak, deposituak, tangak, eta abar), garbiketametodoa hautatzeko.
EI1.2 Garbitu behar diren industria-ekipamenduak izendatzea.
EI1.3 Industria-instalazio eta -ekipamenduetan sortutako hondakin-motak identifikatzea.
EI1.4 Industria-ekipamenduak, hala nola tangak, deposituak eta ontziak, garbitzeko eta desinfektatzeko metodoak eta
teknikak ezagutzea.
EI1.5 Garbiketa- eta desinfekzio-lanetan erabiltzen diren tresnak, lanabesak eta makineria zerrendatzea.
EI1.6 Kanpoan zein barnean sortzen diren hondakinei zer tratamendu egin behar zaien jakitea.
EI1.7 Beste industria-eremu itxi mota batzuk identifikatzea, bai eta haiek garbitzeko eta desinfektatzeko metodoa ere.
EI1.8 Industria-instalazio batean sortutako hondakinak identifikatzeko kasu praktiko batean:
- Garbitu behar diren objektuak, ekipamenduak, gainazalak eta abar identifikatzea.
- Industria-jarduerak sortzen dituen hondakin-motak identifikatzea.
- Besteak beste, hondakin- edo gainazal-motaren arabera egokiena zer garbiketa-metodoa den adieraztea.
- Eremua garbitzeko zer tresna eta lanabesa eta garbiketa-produktu behar diren adieraztea.
A2: Gainazal, depositu, ontzi, tanga eta gune itxietan, desinfekzio bustia egiteko teknikak aplikatzea, higiene- eta apaindurakondizioetan.
EI2.1 Desinfekzio-lanetan jarduteko testuinguruak identifikatzea.
EI2.2 Desinfekzio-lanetan erabiltzen diren tresnak, lanabesak eta makinak zerrendatzea, jarduera-testuinguruaren
arabera.
EI2.3 Desinfektatzeko behar den makineria erabiltzeko modua eta mantentze-lanak deskribatzea.
EI2.4 Garbiketan erabiltzen diren desinfekzio-produktuak identifikatzea, eta haien etiketak interpretatzea, segurtasunneurri gisa.
EI2.5 Desinfektatzeko metodoak deskribatzea, eta desinfektatu beharreko eremuari lotzea.
EI2.6 Sortutako hondakinak biltzeko prozedura adieraztea.
EI2.7 Prozesuan gorabeherak gertatzean nola jokatu behar den deskribatzea.
EI2.8 Deposituen, tangen eta gune itxien desinfekzio eta garbiketa bustia egiteko kasu praktiko batean:
- Garbitu behar diren gainazalen, deposituen, ontzien, tangen eta gune itxien ezaugarriak identifikatzea.
- Garbiketa-teknikarik egokiena hautatzea.
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- Hautatutako teknikaren arabera, objektuak garbitzeko eta desinfektatzeko behar diren baliabide materialak
(garbiketa-ekipamenduak eta -produktuak) adieraztea.
- Hondakinak jasotzeko eta, industrian erauzi arte, mantentzeko prozedura adieraztea.
A3: Gainazalen, deposituen eta ontzien garbiketa lehorra egiteko teknikak erabiltzea, instalazioen eta pertsonen osasunegoera ona mantentzeko.
EI3.1 Garbiketa lehorreko lanak egiteko tresnak, lanabesak eta makinak zerrendatzea, jarduera-testuinguruaren arabera.
EI3.2 Jarduera hasi aurretik instalazioak gelditu baino lehenago egin behar diren egiaztapenak deskribatzea.
EI3.3 Jarduera hasi aurretik norbera babesteko ekipoen inguruan zer egiaztatu behar den deskribatzea.
EI3.4 Gainazalen, deposituen eta ontzien garbiketa lehorra egiteko behar den makineriaren oinarrizko erabilera eta
mantentze-lanak deskribatzea.
EI3.5 Garbiketa lehorra egiteko metodoak zerrendatzea, eta zikinkeria-motarekin lotzea.
EI3.6 Sortutako hondakinak biltzeko prozedura adieraztea.
EI3.7 Prozesuan gorabeherak gertatzean nola jokatu behar den deskribatzea.
EI3.8 Gainazalen eta ontzien lehorreko desinfekzioa eta garbiketa egiteko kasu praktiko batean:
- Jarduera hasi aurretik zer egiaztapen-mota egin behar den adieraztea.
- Garbitu behar diren gainazalen, deposituen eta ontzien ezaugarriak identifikatzea.
- Garbiketa lehorra egiteko teknikarik egokiena hautatzea.
- Objektuak garbitzeko eta desinfektatzeko behar diren baliabide materialak (garbiketa-ekipamenduak eta produktuak) adieraztea eta erabiltzea.
- Hondakinak jasotzeko eta, industrian erauzi arte, mantentzeko prozedura adieraztea.
- Garbiketa-lanak egiteko norbera babesteko neurriak zuzen aplikatzea.
A4: Tangen eta gune itxien garbiketa bustia egiteko teknikak erabiltzea, behar den higiene-maila lortzeko.
EI4.1 Garbiketa lehorreko lanak egiteko tresnak, lanabesak eta makinak zerrendatzea, jarduera-testuinguruaren arabera.
EI4.2 Jarduera hasi aurretik instalazioak gelditu baino lehenago egin behar diren egiaztapenak deskribatzea.
EI4.3 Jarduera hasi aurretik norbera babesteko ekipoen inguruan zer egiaztatu behar den deskribatzea.
EI4.4 Tangen eta gune itxien garbiketa bustia egiteko behar den makineriaren oinarrizko erabilera eta mantentze-lanak
deskribatzea.
EI4.5 Garbiketa bustia egiteko metodoak zerrendatzea, eta zikinkeria-motarekin lotzea.
EI4.6 Sortutako hondakinak biltzeko prozedura adieraztea.
EI4.7 Prozesuan gorabeherak gertatzean nola jokatu behar den deskribatzea.
EI4.8 Tangen eta gune itxien garbiketa bustia egiteko kasu praktiko batean:
- Garbitu behar diren tangen eta gune itxien ezaugarriak identifikatzea.
- Jarduera gauzatzeko behar diren instalazioetan eta ekipamenduetan aurrez egin behar diren egiaztapen-motak
adieraztea.
- Garbiketa bustiko teknikarik egokiena hautatzea.
- Tangak eta gune itxiak garbitzeko eta desinfektatzeko behar diren baliabide materialak (garbiketa-ekipamenduak
eta -produktuak) adieraztea eta erabiltzea.
- Garbiketa-lanak egiteko norbera babesteko neurriak zuzen aplikatzea.
A5: Tangen eta gune itxien garbiketa lehorreko teknikak aplikatzea, 3.500 kilogramotik beherako ibilgailuak, baliabideak eta
tresnak erabiliz.
EI5.1 Garbiketa lehorra egiteko tresnak, lanabesak eta makinak zerrendatzea, jarduera-testuinguruaren arabera.
EI5.2 Tangen eta gune itxien garbiketa lehorra egiteko behar den makineriaren oinarrizko erabilera eta mantentze-lanak
deskribatzea.
EI5.3 Jarduera hasi aurretik instalazioetan egin behar diren egiaztapenak deskribatzea, eta behar diren baimenak eta
ziurtagiriak zerrendatzea.
EI5.4 Ekipamendu eta tresnetan deflagrazioaren aurkako bilgarriarekin eta beste segurtasun-sistema batzuekin
(aireztapena, argiztapena) lotuta aurrez egin behar diren egiaztapenak deskribatzea.
EI5.5 Garbiketa lehorreko metodoak zerrendatzea, eta zikinkeria-motarekin lotzea.
EI5.6 Prozesuan gorabeherak gertatzean nola jokatu behar den deskribatzea.
EI5.7 Tangen eta gune itxien garbiketa lehorreko kasu praktiko batean:
- Garbitu behar diren tangen eta gune itxien ezaugarriak identifikatzea.
- Jarduera gauzatzeko behar diren instalazioetan eta ekipamenduetan aurrez egin behar diren egiaztapen-motak
adieraztea.
- Garbiketa lehorra egiteko teknikarik egokiena hautatzea.
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- Tangak eta gune itxiak garbitzeko eta desinfektatzeko behar diren baliabide materialak (garbiketa-ekipamenduak
eta -produktuak) adieraztea eta erabiltzea.
- Garbiketa-lanak egiteko norbera babesteko neurriak zuzen aplikatzea.
A6: Lanpostuaren arriskuei lotutako prebentzio-neurriak aplikatzea, arazoak edo istripuak saihesteko.
EI6.1 Lan-eremuan produktu toxikoak daudela agerian uzten duten lehen sintomak deskribatzea.
EI6.2 Industria-ekipamendu eta -eremuak garbitzeko lanetan erabiltzen diren produktuek eragiten dituzten arriskuak
identifikatzea.
EI6.3 Industria-ekipamendu eta -eremuak garbitzeko lanetan erabiltzen diren prozedurek eta aplikazio-ekipamenduek
eragiten dituzten arriskuak identifikatzea.
EI6.4 Lantokietan dauden suteen aurkako ekipamenduak non dauden identifikatzea, behar izanez gero erabiltzeko.

Edukiak:
1. Industria-instalazioak eta -ekipamenduak garbitzeko eta desinfektatzeko oinarrizko alderdiak
identifikatzea.
- Jarduera-objektuen definizioa: motak eta ezaugarriak.
• Gainazalak.
• Deposituak eta ontziak.
• Tangak eta gune itxiak.
• Bestelako deposituak.
- Industria-hondakin motak. Ezaugarriak.
- Norbera babesteko ekipoak.
- Osasun publikoan eta ingurumenean dituzten eraginak.
- Jarduera-testuinguruaren arabera (ekorketak eta urez garbitzeko teknikak; xurgatzea, hidrogenatzea,
hidrogarbiketa, eskuilaz garbitzea, karrakatzea, kolpe txikiak ematea eta abar) egokiak diren desinfekzio-metodoak
eta -teknikak.
- Desinfektatzeko tresnak, lanabesak eta produktuak.
• Desinfektatzeko tresna- eta lanabes-motak, jarduera-testuinguruaren arabera.
• Desinfektatzeko produktu-motak, jarduera-testuinguruaren arabera.
• Biltegiratzea.
- Jarduera-testuinguru guztietan desinfektatzeko behar den makineria erabiltzea eta haren mantentze-lanak egitea.
- Industria-hondakinen barne-kudeaketa:
• Minimizazioa.
• Berrerabiltzea.
• Trinkotzea.
• Etiketatzea.
• Biltegiratzea.
- Industria-hondakinen kanpo-kudeaketa:
• Birziklatzea.
• Zabortegian biltegiratzea.
• Erraustea.
• Kanpo-kudeaketako joerak.

2. Gainazalen, deposituen eta ontzien garbiketa eta desinfekzio bustia
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- Garbiketa bustia egin behar zaien gainazalak, deposituak eta ontziak.
- Garbiketa bustia egiteko tresnak, lanabesak eta makinak: Motak. Erabilera
- Garbiketa hezea egiteko produktuak:
• Garbiketa-produktu motak: distira-emaileak, garbigarriak eta abar.
• Produktu kimikoen etiketak.
• Gainazal bakoitzerako egokia den garbiketa-produktua hautatzea eta aplikatzea.
- Garbiketa bustiko lanak egiten ari direla adierazteko seinaleztatzea.
- Desinfekzio bustiko metodoak.

Eremu irekietako eta industria-instalazioetako garbiketa

- Garbiketa bustia egitean sortzen diren hondakinak biltzea eta maneiatzea.

3. Gainazalen, deposituen eta ontzien garbiketa lehorra
- Garbiketa lehorra egin behar zaien gainazalak, deposituak eta ontziak.
- Garbiketa lehorra egiteko tresnak, lanabesak eta makinak: Motak. Erabilera. Mantentze-lanak eta garbiketa.
- Garbiketa lehorra egiteko produktuak:
• Garbiketa-produktu motak: xurgatzea, hareaz eta urez garbitzea, urez garbitzea, karrakatzea, kolpe txikiak
ematea, teknologia berriak eta abar.
• Produktu kimikoen etiketak.
• Gainazal bakoitzerako egokia den garbiketa-produktua hautatzea eta aplikatzea.
- Garbiketak egiteko norbera babesteko ekipoak: erabilera eta mantentze-lanak.
- Jarduera hasi aurretik egin behar diren segurtasun-egiaztapenak.
- Garbiketa lehorreko lanak egiten ari direla adierazteko seinaleak.
- Garbiketa lehorreko metodoak.
- Garbiketa lehorra egitean sortzen diren hondakinak biltzea eta maneiatzea.

4. Tangen eta gune itxien garbiketa bustia
- Tangen eta gune itxien garbiketa bustia egiteko tresnak, lanabesak eta produktuak:
• Garbiketa-tresna eta -erreminta motak.
• Garbitzeko produktu-motak.
• Tanga eta gune itxi bakoitzerako egokia den garbiketa-produktua hautatzea eta aplikatzea.
• Tangak eta gune itxiak garbitzeko behar diren makinak erabiltzea eta haien mantentze-lanak egitea.
- Tangen eta gune itxien garbiketa bustiko metodoak, jarduera-testuinguruaren eta zikinkeria-motaren arabera.
- Jarduera hasi aurretik egin behar diren segurtasun-egiaztapenak.

5. Tangen eta gune itxien garbiketa lehorra
- Tangen eta gune itxien garbiketa lehorra egiteko tresnak, lanabesak eta produktuak:
• Garbiketa-tresna eta -erreminta motak.
• Ezaugarri bereziak (deflagrazioaren aurkako bilgarria).
• Garbitzeko produktu-motak.
• Tanga eta gune itxi bakoitzerako egokia den garbiketa-produktua hautatzea eta aplikatzea.
• Tangak eta gune itxiak garbitzeko behar diren makinak erabiltzea eta haien mantentze-lanak egitea.
- Tangen eta gune itxien garbiketa lehorreko metodoak, jarduera-testuinguruaren eta zikinkeria-motaren arabera.
- Jarduera hasi aurretik egin behar diren segurtasun-egiaztapenak.
- Tangen eta gune itxien garbiketa lehorreko eta bustiko segurtasuna eta laneko arriskuen prebentzioa.

6. Industria-instalazioak eta -ekipamenduak garbitzeko eta desinfektatzeko prebentzio-neurriak
aplikatzea.
- Desinfektatzeko eta garbitzeko produktuek eragiten dituzten arriskuak: Intoxikazioa: sintomak. Erredurak. Jardunprotokoloa.
- Desinfekzio- eta garbiketa-lanak egiteko norbera babesteko ekipoak.
- Desinfektatzeko eta garbitzeko tresnak, lanabesak eta makinak babesteko mekanismoak.
- Babes-seinaleak: "Zerbitzutik kanpo" txartel gorria, besteak beste.
- Lantokiko alarma-seinaleak: akustikoak, bisualak, eta abar.
- Suteen aurkako ekipoak: tokia eta erabilera.
- Lehen laguntza, industria-instalazioetako garbiketan eta desinfekzioan.
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3. prestakuntza-modulua
EREMU IREKI ETA INDUSTRIA-INSTALAZIOETAKO GARBIKETAKO
LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK
Kodea: MP0242
Iraupena: 80 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Eremu publiko irekiak eskuz eta mekanikoki ekortzea, 3.500 kilogramotik beherako ibilgailuak, baliabideak eta tresnak
erabiliz.
EI1.1 Eskuz eta mekanikoki ekortzeko tresnak eta makinak prestatzea, jarduera-testuinguruaren arabera.
EI1.2 Makinak zirkulazio-arauak betez erabiltzea, istripuak eta arazoak saihesteko.
EI1.3 Hondakinak sailkatzea eta adierazitako tokian uztea, ondoren kudeatzeko.
EI1.4 Makinak garbitzea eta haien mantentze-lanak egitea, kontserbazioa bermatzeko eta ondoren erabili ahal izateko.
EI1.5 Prebentzio-neurrien eta laneko osasuneko neurrien arabera, norbera babesteko ekipo egokiak erabiltzea.
EI1.6 Laneguneko gertakizunak arduradunari jakinaraztea.
A2: Eremu irekiak urez eta eskuilaz garbitzea, 3.500 kilogramotik beherako ibilgailuak erabiliz.
EI2.1 Urez eta eskuilez garbitzeko makinak prestatzea, jarduera-testuinguruaren arabera.
EI2.2 Makinak zirkulazio-arauak betez erabiltzea, istripuak eta arazoak saihesteko.
EI2.3 Erabiltzen diren makinak garbitzea eta haien mantentze-lanak egitea, kontserbazioa bermatzeko eta ondoren
erabili ahal izateko.
EI2.4 Prebentzio-neurrien eta laneko osasuneko neurrien arabera, norbera babesteko ekipo egokiak erabiltzea.
EI2.5 Laneguneko gertakizunak arduradunari jakinaraztea.
A3: Eremu berezien garbiketa egitea 3.500 kilogramotik beherako ibilgailuak eta baliabideak erabiliz, lan-eremuari
egokitutako segurtasun-kondizioen arabera.
EI3.1 Makinak eta tresnak prestatzea eta erabiltzea, lan-eremuaren arabera (arekak, orubeak, ezpondak eta abar).
EI3.2 Ur-gainazalak garbitzea, flotatzen ari diren elementuak bahetuz eta bilduz.
EI3.3 Altueran garbitzea, erorketagatiko istripu-arriskuak minimizatzeko garbiketa-teknika hautatuz.
EI3.4 Eremuetako sasiak kentzea, bideetako ikuspenari eusteko, suteak saihesteko, eremua apaintzeko, eta abar.
EI3.5 Hondakinak adierazitako tokian uztea, ondoren kudeatzeko.
EI3.6 Makinak garbitzea eta haien oinarrizko mantentze-lanak egitea, kontserbazioa bermatzeko eta ondoren erabili ahal
izateko.
EI3.7 Prebentzio-neurrien eta laneko osasuneko neurrien arabera, norbera babesteko ekipo egokiak erabiltzea.
EI3.8 Laneguneko gertakizunak arduradunari jakinaraztea.
A4: Eremu irekiak berehala jarduteko egoeretan garbitzea, normaltasunera itzultzeko, 3.500 kilogramotik beherako
ibilgailuak, baliabideak eta tresnak erabiliz, inpaktua sortzen duen gorabeheraren edo arrazoiaren arabera.
EI4.1 Makinak eta tresnak jarduera-testuinguruaren arabera (zirkulazio-istripuak, zoladurako orbanak, elurteak eta abar)
prestatzea eta erabiltzea.
EI4.2 Animalia hilen arrastoak garbitzea eta kentzea —gorpuzkiaren tamainaren arabera—, baita elementu zorrotzak
edo ebakitzaileak ere, horretarako behar diren tresnak eta lanabesak erabiliz.
EI4.3 Hondakin-motarako egokia den edukiontzia hautatzea, eta hondakina, ondoren kudeatzeko, han uztea.
EI4.4 Makinak garbitzea eta haien oinarrizko mantentze-lanak egitea, kontserbazioa bermatzeko eta ondoren erabili ahal
izateko.
EI4.5 Prebentzio-neurrien eta laneko osasuneko neurrien arabera, norbera babesteko ekipo egokiak erabiltzea.
EI4.6 Laneguneko gertakizunak arduradunari jakinaraztea.
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A5: Drainatze-elementuak, parametro bertikalak eta hiri-altzariak garbitzea, higienea eta apaindura mantenduz.
EI5.1 Hustubideak, kainu-zuloak eta saretak, orobat paramentu bertikalak eta hiri-altzariak, garbitzeko behar diren
makinak eta tresnak prestatzea.
EI5.2 Garbiketarako behar den makineria erabiltzea, jarduera-testuinguruaren arabera.
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EI5.3 Hustubideetan, kainu-zuloetan eta saretetan, paramentu bertikaletan eta hiri-altzarietan metatutako jalkinak
kentzea, segurtasun-neurriak eta laneko osasuneko neurriak aplikatuz.
EI5.4 Paperontziak presiopeko urez garbitzea, eta haietako hormetan dauden oxido-inkrustazioak eta hondakinak
karrakatzea eta eskuilaz garbitzea.
EI5.5 Pintaketak eta kartelak garbitzeko presiopeko ur- edo harea-zorrotadak erabiltzea, eta desugertzaileak erabiltzea.
EI5.6 Hiri-altzarien garbiketa egitea, teknika egokiak erabiliz, elementuaren eta zikinkeria-motaren arabera.
EI5.7 Paramentu bertikalak garbitzea, teknika egokiak aplikatuz eta prebentzio-neurriak eta laneko osasuneko neurriak
aplikatuz.
EI5.8 Makinak garbitzea eta haien oinarrizko mantentze-lanak egitea, kontserbazioa bermatzeko eta ondoren erabili ahal
izateko.
EI5.9 Laneguneko gertakizunak arduradunari jakinaraztea.
A6: Hondartzak garbitzea, 3.500 kilogramotik beherako ibilgailuak, baliabideak eta tresnak erabiliz.
EI6.1 Hondartzak garbitzeko eta osasun- eta apaindura-egoera onean mantentzeko behar diren makinak eta tresnak
prestatzea.
EI6.2 Hondartzak garbitzeko makinak eta tresna erabiltzea.
EI6.3 Harea bahetzea, aireztatzea eta harearen maila berdintzea, hondartza erabili eta gozatzeko.
EI6.4 Hondakinak eskuz edo baliabide mekanikoak erabiliz kentzea, hondakin-motaren, hondartzaren ezaugarrien eta
ordutegiaren arabera, eta berariaz prestatutako tokian uztea.
EI6.5 Makinak garbitzea eta haien mantentze-lanak egitea, kontserbazioa bermatzeko eta ondoren erabili ahal izateko.
EI6.6 Prebentzio-neurrien eta laneko osasuneko neurrien arabera, norbera babesteko ekipo egokiak erabiltzea.
EI6.7 Laneguneko gertakizunak arduradunari jakinaraztea.
A7: Gainazalen, deposituen eta ontzien garbiketa eta desinfekzio lehorra edo bustia egitea.
EI7.1 Instalazioa geldirik dagoela egiaztatzea, eta arduradunak emandako lan-baimenak eta -ziurtagiriak egiaztatzea.
EI7.2 Gainazala, depositua edo ontzia "Zerbitzutik kanpo" dagoela dioen txartel gorriaz ongi identifikatuta dagoela
egiaztatzea.
EI7.3 Gainazalei, deposituei eta ontziei presiopeko ura edo xurgapena aplikatzea, erabiltzen den metodoaren arabera.
EI7.4 Sortutako hondakinak eskuz edo mekanikoki biltzea, eta berariaz prestatutako edukiontzi hermetikoetan jartzea.
EI7.5 Hondakin-edukiontziak garraiatzea, tratatuko diren instalazioetaraino.
EI7.6 Prebentzio-neurrien eta laneko osasuneko neurrien arabera, norbera babesteko ekipo egokiak erabiltzea.
EI7.7 Makinak garbitzea eta haien oinarrizko mantentze-lanak egitea, kontserbazioa bermatzeko eta ondoren erabili ahal
izateko.
EI7.8 Gertatu diren gorabeherak arduradunari jakinaraztea.
A8: Tangen eta gune itxien garbiketa bustia edo lehorra egiteko teknikak erabiltzea, behar den higiene-maila lortzeko.
EI8.1 Tangen eta gune itxien garbiketa bustia edo lehorra egiteko tresna, lanabes eta makina egokiak hautatzea.
EI8.2 Hautatutako ekipoak eta tresnak gainbegiratzea, eta deflagrazioaren aurkako bilgarria duela egiaztatzea.
EI8.3 Tangaren edo gune itxiaren barneko argiztapen-sistema deflagrazioaren aurkakoa dela eta 24 V-etik beherakoa
dela egiaztatzea.
EI8.4 Tangen eta gune itxien barneko aireztapen-sistema egiaztatzea, eta haren egokitzapena ziurtatzea.
EI8.5 Prebentzio-neurrien eta laneko osasuneko neurrien arabera, norbera babesteko ekipo egokiak erabiltzea.
EI8.6 Sortutako hondakinak eskuz edo mekanikoki biltzea, eta berariaz prestatutako edukiontzi hermetikoetan jartzea.
EI8.7 Hondakin-edukiontziak garraiatzea, tratatuko diren instalazioetaraino.
EI8.8 Makinak garbitzea eta haien mantentze-lanak egitea, kontserbazioa bermatzeko eta ondoren erabili ahal izateko.
EI8.9 Gertatu diren gorabeherak arduradunari jakinaraztea.
A9: Eremu irekiak eta industria-ekipamendu edo -eremuak garbitzeagatik sortzen diren laneko arriskuei lotutako prebentzioeta jarduera-neurriak aplikatzea.
EI9.1 Garbiketa-lanak egiteko norbera babesteko egokiak diren ekipoak hautatzea eta erabiltzea.
EI9.2 Lan-eremuak mugatzeko seinaleak ezagutzea.
EI9.3 Ustekabeko gorabeherengatiko alarma-seinaleak ezagutzea.
EI9.4 Lan-eremuak balizatzea, eremu horietara kanpoko pertsonarik edo ibilgailurik pasatu ez dadin.
EI9.5 Larrialdi-kasuetarako, lehen laguntzako jarduerak garatzea, industria-instalazioak garbitzean eta desinfektatzean.
A10: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz.
EI10.1 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea.
EI10.2 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea.

27

SEGURTASUNA ETA INGURUMENA
Profesionaltasun-ziurtagiria

EI10.3 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea.
EI10.4 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea.
EI10.5 Lana zehaztutako epeetan amaitzea.
EI10.6 Egiten den lanaz arduratzea.
EI10.7 Kontzeptu edo prozedura berriak ikastea, eta prestakuntzari eraginkortasunez probetxu ateratzea, eskuratutako
ezagutza erabiliz.

Edukiak:
1. Eremu irekietako garbiketa
- Eremu irekiak garbitzeko behar diren makinak, ibilgailuak eta tresnak erabiltzea, garbitzea eta haien mantentzelanak egitea.
- Eskuzko ekorketa.
- Paperontziak desinfektatzea eta garbitzea.
- Ekorketa mekanikoa.
- Eskuz urez garbitzea.
- Espaloiak, oinezkoentzako eremuak eta galtzadak mekanikoki urez garbitzea, urez edo eskuilaz garbitzeko
makinarekin.
- Era mistoan urez garbitzea.

2. Eremu berezien, hondartzen eta berehala jarduteko gertakizunen garbiketa
- Eremu bereziak, hondartzak eta berehala jarduteko gertakizunetako hondarrak garbitzeko behar diren ibilgailuak
eta tresnak erabiltzea, garbitzea eta haien mantentze-lanak egitea.
- Hondartzak garbitzea.
- Harea eskuz edo mekanikoki bahetzea.
- Ur-gainazalak garbitzea baheketa-tresnak erabiliz edo ontzien bidez.
- Altueran garbitzea, hala nola ezpondak, bazterrak eta beste eremu berezi batzuk.
- Zirkulazio-istripuak izan diren tokiak garbitzea.
- Berehala jarduteko beharra duten eremuak garbitzea —hala nola elurra, elementu zorrotzak, animalia hilak—,
baliabide mekanikoak erabiliz.
- Zoladurako orbanak (koipeak eta gantzak) garbitzea, ura eskuz edo mekanikoki botaz.
- Lorategi-eremuak, gaueko aisialdiko eremuak, jaiak, azokak eta azoka txikiak garbitzea.
- Ibai-ertzak, iturriak, urmaelak garbitzea, eskuz edo mekanikoki.

3. Hustubideak, hiri-altzariak eta paramentu bertikalak garbitzea
- Eremu bereziak garbitzeko behar diren makinak, ibilgailuak eta tresnak erabiltzea, garbitzea eta haien mantentzelanak egitea.
- Pintaketak eta kartelak garbitzea, elementuen ezaugarrien eta zikinkeria-motaren arabera.
- Bideak, zuhaitz-txorkoak, kainu-zuloak, saretak eta drainatzeko beste elementu batzuk eskuilaz garbitzea.
- Hiriko altzariak garbitzea.
- Paramentu bertikalak garbitzea.
- Hustubideak, hiri-altzariak eta paramentu bertikalak garbitzean jaso diren hondakinak maneiatzea.

4. Gainazalen, deposituen, ontzien, tangen eta gune itxien desinfekzio eta garbiketa bustia eta lehorra.
- Gainazalak, deposituak, tangak eta gune itxiak desinfektatzeko eta garbitzeko behar diren makinak, ibilgailuak eta
tresnak erabiltzea, garbitzea eta haien mantentze-lanak egitea.
- Ekorketa eta xurgapena.
- Deposituetako barneko gainazalak eta gainazalak presiopeko urez garbitzea.
- Desinfektatzeko produktuak erabiltzea.

5. Garbiketa-lanei dagozkien laneko arriskuak prebenitzeko arauen aplikazioa
- Garbiketa-lanak egiteko norbera babesteko ekipoak hautatzea eta erabiltzea.
- Lan-eremuak mugatzeko eta balizatzeko seinaleak hautatzea eta ipintzea.
- Ustekabeko gorabeherengatiko alarma-seinaleak aktibatzea.

6. Integrazioa eta komunikazioa lantokian
28

- Jarrera arduratsua izatea lantokian.
- Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea.

Eremu irekietako eta industria-instalazioetako garbiketa

-

Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea.
Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea.
Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea.
Enpresako lan-erritmora egokitzea.

.
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Eremu irekietako eta industria-instalazioetako garbiketa

IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK,
GUNEEN, INSTALAZIOEN ETA EKIPAMENDUEN
GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK, ETA IKASLEAK
SARTZEKO IRIZPIDEAK
PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK
EKIPAMENDUEN, INSTALAZIOEN ETA GUNEEN GUTXIENEKO
ESKAKIZUNAK
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK

PRESTAKUNTZA-MODULUA

BEHARREZKO AKREDITAZIOA

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN
BEHAR DEN ESPERIENTZIA
PROFESIONALA
Akreditazioa
izanez gero

Akreditaziorik izan
ezean

MF1313_1
Eremu irekietako garbiketa

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa,
dagokion graduko tituluduna edo beste
baliokideren bat.
• Diplomatua, ingeniari teknikoa,
arkitekto teknikoa, dagokion graduko
tituluduna edo beste baliokideren bat.
• Segurtasuna eta ingurumena lanbidearloko goi-mailako teknikaria.
• Segurtasuna eta ingurumena lanbidearloko Ingurumen-kudeaketa lanbideeremuko profesionaltasun-ziurtagiriak,
2. eta 3. mailak.

1 urte

3 urte

MF1314_1
Industria-instalazioen eta ekipamenduen garbiketa

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa,
dagokion graduko tituluduna edo beste
baliokideren bat.
• Diplomatua, ingeniari teknikoa,
arkitekto teknikoa, dagokion graduko
tituluduna edo beste baliokideren bat.
• Segurtasuna eta ingurumena lanbidearloko goi-mailako teknikaria.
• Segurtasuna eta ingurumena lanbidearloko Ingurumen-kudeaketa lanbideeremuko profesionaltasun-ziurtagiriak,
2. eta 3. mailak.

1 urte

3 urte

Araudiaren arabera, eskatzen den akreditazioa egiaztatzeko, prestatzaileak edo adituak Lanerako Prestatzailearen
profesionaltasun-ziurtagiria eduki behar du, edo helduen lanbide-heziketako metodologia didaktikoko prestakuntza
baliokidea. Salbuetsita daude:
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-

Pedagogiako edo Psikopedagogiako titulazioa dutenak, edozein espezialitatetako maisu-maistrak, edo Psikologiako
edo Pedagogiako graduatu-titulua dutenak edo Psikopedagogiako espezializazioko graduondoko titulua dutenak.

-

Aurreko atalean adierazitakoez bestelako unibertsitate-titulazio ofizial bat eta Hezkuntza Ministerioak, edo
baliokideak, emandako espezializazio didaktikoko titulua dituztenak.

-

Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko irakasleesperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak.

Eremu irekietako eta industria-instalazioetako garbiketa

GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK
PRESTAKUNTZA-GUNEA

AZALERA (m²) / 15 IKASLE

AZALERA (m²) / 25 IKASLE

Kudeaketa-gela

30

50

Bide publikoa*

100

200

Industria-eremua*

100

200

* Instalazio berezia: ez du zentroan egon behar nahitaez.
PRESTAKUNTZA-GUNEA

1. M

2. M

Kudeaketa-gela

X

X

Bide publikoa*

X

Industria-eremua*

PRESTAKUNTZA-GUNEA

Kudeaketa-gela

X

EKIPAMENDUA
Errotuladorez idazteko arbela
Ikus-entzunezko ekipoak
Orri birakariak
Ikasgelako materiala
Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia
- Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak
-

Bide publikoa*

- Zenbait tokitako bide publikoak, pertsonak eta ibilgailuak
ibiltzekoak, eta lorategi-eremuak edo antzekoak, hiri-altzariak eta
paramentu bertikalak dituztenak.

Industria-eremua*

- Ekipamenduak eta azpiegiturak, hala nola tangak, deposituak eta
gune itxiak, dituzten industria-eremuak.

Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean.
Instalazioek eta ekipamenduek dagokien industria-araudia eta araudi higieniko-sanitarioa bete behar dituzte, eta
irisgarritasun unibertsala eta parte-hartzaileen segurtasuna bermatzeko neurriak bete.
Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat tresna, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 ikasle
izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko.
Minusbaliotasunen bat dutenentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar dira
minusbaliatuen eskubide-berdintasuna bermatzeko.
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IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK
Ez dago sartzeko eskakizunik.
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